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  Ljusfesten 5 november 

Årsmötet 29 mars 
äger rum kl. 12.30 - 13.30  

i Haga-Forum, Annerovägen 4.  

Handlingar ligger i salen. 

 Efter mötet följer kl. 14-17 

Seminariet ”Livsnödvändiga lungor 

i stadens närhet - dagens krav på 

kulturlandskapet - att klara för-

sörjning och rekreation”, se separat 

artikel. 

  Anmälan görs till  

anmalan.hbv@gmail.com 

 Restaurangen har förberett 

lunch för de som så önskar.  

  Boka bord 08-33 48 00.  

I pausen serveras kaffe och kaka.  

 Efteråt fortsätter vi diskussion-

en vid brasan. Öl, korv eller annat 

tilltugg beställs vid disken. Ämnet 

hur vi skall ta tillvara kulturområ-

dena är nämligen outsinligt.  

 Värva därför en ny medlem! 
Vet du med dig att du ännu inte 
betalat in din avgift, gör det  
snarast! 

Seminariet 29 mars 
Grönområden i Stockholms när-

het är livsnödvändiga av flera 

skäl. De stärker vår hälsa och ger 

möjligheter till rekreation,   

Ordföranden har ordet 
Kära Medlemmar 

 När jag idag tittar ut ligger mar-
ken bar i skogen, snön har krupit 
undan. Man nästan hör växterna 
viska: när kan vi våga oss fram?  

 Den 29 mars, när vi träffas på 
seminariet om Nationalstadspar-
ken ”Livsnödvändiga lungor i 
staden”, har Brunnsviken redan 
börjat skifta färg. Trots att parken 
länge varit ifrågasatt och hotad 
känns arbetet att skydda parken 
viktigare än någonsin.  

 Stockholm känner sig så pressad 
att bygga 140 000 nya bostäder att 
ingen mark längre är helig för stu-
dentbostäder. ”Marken saknar 
värde”, säger man. Vi talar om ett 
riksintresse! Visst kan parken ut-
vecklas men inte exploateras.  

 Att komma med förslag, infor-
mera och driva dessa frågor är en 
av våra viktigaste uppgifter och 
det är möjligt tack vare alla med-
lemmars engagemang och med-
lemsavgifter.  

 I dagsläget arbetar vi alla vidare 
med entrén till Hagaparken och 
Norrtullstomten, vars plan ännu 
inte är avgjord.  

 Vi ses den 29 mars!  

Märtha Angert Lilliestråle 
 Ordförande 
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  ger biologisk mångfald och 

samhällsnyttor för vatten, luft och 

klimat. Men det gamla kulturland-

skapet hotas av stadens expansion, 

vägar och nybyggen.  

 Årets seminarium i Haga-

Brunnsvikens Vänner handlar om 

kulturlandskapet och ekosystem-

tjänster med utgångspunkt från 

Bergiusdalgången på östra sidan 

om Brunnsviken mellan  

Lappkärrsberget och Naturhisto-

riska riksmuseet, se kartan ovan. 

 På 1500-talet var det en av Östra 

Liderne gårds ängar och hette 

Skeppsbroäng. Långt senare blev 

den experimentalfält. Nu går en 

bred väg genom dalen, resterna av 

en tidig förberedelse för Östra 

länken.   

”SOM MODERATOR för seminariet 

ser jag det som en fantastisk möj-

lighet - kanske kan vi initiera en 

intensiv diskussion om stadens 

lungor mellan forskare och stads-

planerare?  

 I denna tid med "alternativa 

fakta" behövs detta mer än någon-

sin”, säger professor Töres  

Theorell, styrelseledamot i Haga-

Brunnsvikens Vänner.    

Karta: Naturvårdsverket | Lantmäteriet 

N 

 Hagadagen  21 maj  

Nationalstadsparken bidrar med viktiga ekossystemtjänster. Årets seminarium handlar om vilka nyttigheter vi får av stadsnära  
natur och hur vi kan öka nyttan. Kartan visar Bergiusdalgången mellan Lappkärrsberget och Naturhistoriska Riksmuseet. 
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 Seminarietalare 

Kom och lyssna på föredragen och talarna. 

  Hur hanterar kroppen långvarig stress,  

 Professor Töres Theorell  

  Grönområden i staden o människors hälsa 
 Professor P.O. Östergren 

  Skeppsbroäng en agrarhistorisk översikt, 
 Fil. dr. Lotta Leijonhufvud, agrarhistoriker.  

  Samhällsnyttor av grönområden i städer, 
 Professor Thomas Elmqvist 

  Från odlingslåda till hektar – Stadsnära  

 oling i Göteborgs stad. 

 Martin Berg, planeringsledare. 

  Stockholms stad och ekosystemtjänster,  

 Katarina Luhr, miljöborgarråd. 

  Läs mer om seminariet på webben 
 http://haga-brunnsviken.org 

Ateljén ligger i Bellevueparken med gran-

narna Paschens malmgård, Sparres träslott 

och Wenner Gren center. Läs mer om det i 

artikeln ”Bellevueparken då och nu” i Haga-

BrunnsvikenNytt nr 2, 2015.  

  Läs vidare om Eldhs ateljé i Haga-

BrunnsvikenNytt 1/17 på webben. 

Hagadagen den 21 maj  
Kom till Hagaparken söndagen den 21 maj! 

Program för barnen, musik och föreställ-

ning om GIII. Det blir guidade vandringar i 

Gamla och Nya Haga, kanske också en 

gökotta. 

 I år uppmärksammar vi också ”Gröna 

kilarnas dag” i Hagaparken.  Kilarnas upp-

gift är att som obebyggda stråk ge möjlighet 

för växter och djur att spridas så att de inte 

hindras av bebyggelse och vägar.  Järvakilen 

är Hagas gröna kil.  

  Mer information om programmet kom-

mer inom kort på vår webbplats, i Fa-

cebookgruppen ”Haga Brunnsvikens Vän-

ner”,   i DN, lokalpress och i själva Haga-

parken på anslagstavlorna.   Väl mött!  

Aktuellt 

 Annika Malmsten tilldelades Solna Hem-
bygdsförenings kulturmiljöpris 2016 för att 
hon utvecklat Kafé Sjöstugan i Bergshamra 
vid Brunnsvikens strand från ett enkelt kafé 
till ett kulturellt centrum med en bred verk-
samhet. 

  Vingslag över Haga – 6 akademier ger en 
föreläsningsserie under vårtermin. Läs mer 
på  Konstakademin.se  

 Haga Parkrun – löpning varje lördag med 
gratis tidtagning på 5 km bana och trevligt 
sällskap. Läs mer på  parkrun.se/haga/ 

Min cykelväg från Vasastan 

till Freskati Hagväg. Förbi nybyggen, kälk-

backar, duvslag och båthamnar. Under tåg-

viadukten, längs Brunnsviken och genom en 

skogsdunge.  Följ Töres Theorells härliga 

cykelfärd från hemmet på Karlbergsvägen 

till den gamla arbetsplatsen på Stressforsk-

ningsinstitutet där han fortfarande har ett 

rum.  

 Läs om hans minnen från 60-talet och 

framåt av detta område. 

  Läs vidare i Haga-BrunnsvikenNytt 1/17 

på vår webb. 

Vad åt Gustav III?  

Jo, anka med citron. 

 I TV-serien Historieätarna (avsnitt 

5/2016) tillagades mat som Gustav III åt. 

Lunchen bestod av olika rätter, ibland  

ingick anka med citron. Den kan han ha 

intagit på sommarslottet i Hagaparken,  

numera Gustav III paviljong.  

 Ett recept på ”anka med lemon” finns i 

”Cajsa Wargs kokbok Man tager vad man 

haver”. Här publicerar vi receptet och gör 

ett försök att göra det mer begripligt och 

användbart.  

  Läs receptet i Haga-BrunnsvikenNytt 

1/17 på webben. 

 
 

Illustration: Skulptur av Maria Miesenberger 

Illustration: En ung Töres Theorell 

Så skrev Gustav III  
För den som vill lära känna Gustav III är 
hans brev en outtömlig källa. Han skriver 
nästan dagligen brev, ofta flera, på franska. 
Gunnel Bergström har gjort ett urval av  
breven ur von Proschwitz och Oxenstiernas 
böcker, läs mer på webben. Ett exempel är 
brevet till grevinnan de Boufflers 18 oktober 
1776: 

 Om jag nu inte var det jag är- skulle jag bege mig 

till Amerika för att på nära håll följa alla faser i 

denna nya republiks tillkomst.        

Men beundrar ni inte, Madame, den stolthet och 

djärvhet som redan råder där… 

 Greve Carl Fredrik Scheffer uppmanar 

den 7 april 1757 sin 11-åriga elev att öva sig i 

att skriva brev. Emellertid vet jag, att Eders 

Höghet  gärna- vilket är mycket naturligt- beslutar 

sig för de saker som kostar minst ansträngning. Jag 

måste således tro, att brevskrivandet måste synas 

Eders Kungliga Höghet vara mycket mödosamt. Det 

är ett misstag…när det gäller brev, är det inte svå-

rare att skriva dem  än att tala.  

 Kronprinsen svarar tjurigt, men uppriktigt. 

Min Herre, Ni har bett mig att skriva detta brev 

och jag måste göra Er tillfreds trots den motvilja jag 

har mot att skriva brev. Därför blir det inte ett långt 

brev, och jag skall skriva det som ni sagt. Ni har 

rått mig att läsa Madame de Sévignés brev. Jag har 

läst dem. Ni kommer att tycka, att jag har dålig 

smak, ty jag fann dem mycket tråkiga….      

 Gustaf 

Carl Eldhs Ateljémuseum  
Ett unikt tidsdokument där nuet gör sig på-

mint. Det är numera Carl Eldhs Ateljé-

muséums ambition. Så visas verk av andra 

konstnärer vid sidan av Eldhs egna. Årets 

utställare är skulptrisen Maria Miesenberger, 

berättar intendent Elle-Kari Gustafsson i en 

artikel.  


